Podmínky pro získání zápočtu
(zimní semestr)
Zápočet za zimní semestr proběhne formou zápočtového pohovoru, jehož téma si student/ka vybere z
nabízených možností a písemně zpracuje. Pro označení práce volíme termín „Zápočtová práce“.

Organizace zápočtového pohovoru
Přihlášení:
Na zápočtové termíny se zapíšete v informačním systému „SIS“.

Místo:
Pohovory budou probíhat na Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK. Pohovory
se konají v našich místnostech na Plzeňské.

Zkoušející:
MUDr. Barbora Beňová, Ph.D.
JUDr. Adam Doležal, Ph.D., LL.M.
PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jaromír Škoda
Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.

barbora.benova@fnmotol.cz
adam.dolezal@lfmotol.cuni.cz
ingrid.strobachova@lfmotol.cuni.cz
jaromir.skoda@lfmotol.cuni.cz
martin.zielina@lfmotol.cuni.cz

Nutné podmínky
Formát:
Zápočtové práce odevzdávejte výhradně v sjednané šabloně (vizte Jak psát akademickou esej).

Rozsah:
Minimální 60 řádků strojopisu tj. dvě „normostrany“, tj. min. 3600 znaků včetně mezer maximální 90
řádků strojopisu tj. max. 5400 znaků včetně mezer.

Odevzdání:
Texty odevzdávejte s předstihem alespoň 14 dnů před vaším termínem vytištěný z počítače na Ústav
lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK. Doporučujeme zaslat esej elektronicky
příslušnému zkoušejícímu (vizte výše).

Téma práce
Jaké téma si zvolit? Výuka „Bioetiky a psychologie I.“ spočívá v uvádění do významných humanitních
oborů a do důležitých společensko-politických a filosofických témat, které s medicínou a
zdravotnictvím, vždy však se společností, v níž žijeme, souvisejí.

Zápočtové téma si lze vybrat z následujících okruhů:
•

Odpovědnost jedince za zdraví sebe i celku (např. etické aspekty intervencí ve prospěch
zdraví společnosti – kouření, očkování, obezita, sociální determinanty zdraví);

•

Etické otázky spojené s reprodukčním rozhodováním (např. interrupce, IVF, surogátní
mateřství);

•

Etická úskalí genetiky v 21. století (např. CRISPR, léčba vs. enhancement, eugenika);

•

Ženy v medicíně (např. ženy jako zdravotnice, pacientky, účastnice výzkumu);

•

Etické aspekty transplantací (např. pravidlo mrtvého dárce, donor chain, finanční
kompenzace za dárcovství);

•

Rozhodování na konci života (např. problematika paliativní péče, eutanázie, rozhodování a
komunikace v závěru života).

Kontrolní otázky pro vaši esej
Šablona
Použil(a) jsem doporučenou šablonu?

Obsah
Vyjádřil(a) jsem dostatečně svůj názor a zdůvodnil(a) jsem jej? Používám standardní pojmy k vyjádření
myšlenek a argumentů, které jsou obvyklé ve filosofii a etice?

Zdroje, rozsah, formát
Použil(a) jsem relevantní a spolehlivé zdroje? Odkazuji také k odborné či populárně naučné literatuře
– tři zdroje? Splňuje můj text požadovaný rozsah alespoň 3600 znaků včetně mezer?
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